
 

 12/2021פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין 

 2021 בדצמבר 2ב תשפ" כח' כסלוחמישי בות במועצה ביום ישהתקיימה בחדר היש 

 
 נוכחים:

 יצחק רביץ ראש המועצה 
 zoom, באמצעות סגן ראש המועצה -אחיעזר פרקש 

 חבר המועצה -אברהם וינטרוב
 חבר המועצה -ישראל נדר 

 חבר המועצה  -צבי רענן
 

 משתתפים:
 מנכ"ל המועצה  -אבי רוטנברג

 zoomגזבר המועצה, באמצעות  -שמואל רוטנברג
 zoomבאמצעות  'מבקרת המועצה -דליה קליימן

 .יועמ"ש המועצה -אביבה לויעו"ד 
 

 נעדרים:
 סגן ראש המועצה  -ישראל איפרגן

 סגן ראש המועצה  - משה מילר
 חבר מועצה  -יהושע דויטש
  חבר המועצה  -ישראל פרומר

 
   12/2021לפתוח את ישיבת מועצה מן המניין    אתכבד -יצחק רביץ

 
 פתיחת תב"ר ואישור תוכנית אב לקרית יערים. 

קיבלנו ממשרד השיכון מיליון וחצי שקל כדי להכין תוכנית    'אני שמח לבשר שברוך ה  -יצחק רביץ 
אנחנו מכווני מטרה שמשרד השיכון    .  תוכנית הכוללת את כל צרכי היישוב  .  אב לקרית יערים כולה

יגיע למסקנה שאנחנו הגענו אליה כמה וכמה פעמים,  שהיישוב חייב לגדול מעבר לגבולות היישוב  
בר מעדכן  כאבקש את אישורכם לפתיחת תב"ר ואני ,  2021 –  בר באנחנו יוצאים לדרך כ .  הנוכחים
ככל  אתכם    התב"ר בהמשך  להגדיל את  היא  יתקדמו  שהמגמה  לכך    .  שהתוכניות  חותרים  אנו 

שמשרד השיכון ייקח על עצמו את הסדרת התב"עות מול ועדות התכנון והסכומים יכולים להיות  
 מלש"ח   1.5ורכם לפתיחת תב"ר על סך  גבוהים מהרבה מהסכום ההתחלתי. אבקש את איש 

 החלטה 
מלש"ח עבור הכנת תוכנית אב לקרית    1.5חברי המועצה מאשרים פה אחד פתיחת תב"ר על סך  

 יערים. 

  מיליון ש"ח  במסגרת תוכנית התייעלות  4להלוואה לכיסוי גרעון ע"ס  פתיחת תב"ר
  4המועצה זכאית לקבל הלוואה בסך  2017בהתאם לתוכנית ההבראה שנחתמה בשנת   - יצחק רביץ

 ועבור זה יש צורך בפתיחת תב"ר, אבקש את אישורכם. מיליון ש"ח 

 החלטה 
 מלש"ח לצורך הלוואה לכיסוי גירעון.   4חברי המועצה מאשרים פה אחד פתיחת תב"ר על סך  

   במועצה  2022אישור תוכנית להעסקת אנשים עם מוגבלויות לשנת  
זוהי  להעסקת אנשים עם מוגבלות, אני חושב שמחויב    ממשלתי ציבורי  המועצה ככל גוף   -יצחק רביץ

מנת    עלבלויות   גאנשים עם מולהעסקת  אנחנו לוקחים על עצמינו בעזרת ה' לתת תיעדוף  וזכות  
 במעגל העבודה.  לשלבם

 



 

    273חלקה    29536 גוש אישור חוו"ד משפטית להקצאת מעון יום ברחוב החפץ חיים
רכאות ובסופו  עהיו כמה  של המעון ברח' חפץ חיים  כפי שזכור לכם, בהליך ההקצאה    - יצחק רביץ  

בית המשפט  ,  שחר בן עמי המשרד של עו"ד  צוות  ן של עו"ד אביבה לוי וישל דבר בסיוע ובליווי המצוי 
 אשרר את החלטת ועדת הקצאות. 

 חוו"ד משפטית של עו"ד אביבה לוי המסכם את הליך ההקצאה למעון היום.   בפניכםת מונח

 החלטה 
להליך ההקצאה של מעון    משפטית של עו"ד אביבה לוי ה חברי המועצה מאשרים פה אחד את חוו"ד  

   1היום ברחוב החפץ חיים 

 אישור אשראי בנקים 

 כמידי שנה אנו נדרשים לאשר במליאה אישור לקבלת אשראי מהבנקים:  –יצחק רביץ 

 אלש"ח  300 - בנק פועלים

 אלש"ח   300  -בנק לאומי

 אלש"ח  350  -בנק מוניציפאל

 החלטה 

 . 2022לשנת  הנ"ל  בנקים מהאשראי לבקש חברי המועצה מאשרים פה אחד 

 

  
 יצחק רביץ  אבי רוטנברג 

 ראש המועצה  מנכ"ל 
 


